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Accesarea creditelor pentru ﬁnanţare

APIA eliberează adeverinţe
pentru fermieri
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru
beneﬁciarii Măsurilor M14
şi 14T – Plăţi privind bunăstarea animalelor, Campania
2019, care intenţionează să
acceseze credite în vederea
ﬁnanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare
şi nebancare care au încheiat
convenţii cu APIA pentru
anul de cerere 2019.

Astfel, potrivit convenţiilor,
la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care conﬁrmă că
acesta a depus cerere de plată
aferentă anului de angajament
2019, atât pentru Măsura 14T,
cât şi pentru Măsura 14 - Plăţi
în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine sau
pachetul b) păsări. De asemenea, prin adeverinţă se conﬁrmă valoarea de 70% pentru
pachetul a) porcine şi 70%
pentru pachetul b) păsări din
valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului
de angajament 2019. Valoarea
creditului va ﬁ de până la 90%

A.P.M. Bihor
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi/
sau de evaluare adecvata pentru proiectul:
“Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Oraşul Ştei” propus a ﬁ realizat în
oraşul Ştei, judeţul Bihor- titular Oraş Ştei,
jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor din Oradea, Bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunţului.
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din suma înscrisă în adeverinţa cuvenită beneﬁciarului pentru plăţile privind bunăstarea
animalelor, Campania 2019.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi
Fondul Naţional de Garantare
a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA
(FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea ﬁecărui
credit acordat de bănci fermierilor.
Reamintim că, potrivit Ordinului MADR nr. 50/2017 de
modiﬁcare a Ordinului MADR
nr. 703/2013 pentru aprobarea
condiţiilor în care se vor înche-

ia convenţiile dintre instituţiile
ﬁnanciar-bancare şi nebancare
şi APIA, în vederea ﬁnanţării
de către acestea a activităţilor
curente ale beneﬁciarilor plăţilor derulate de instituţie în baza
adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor
va ﬁ de RON-ROBOR 6M +
maxim 2%. În ceea ce priveşte comisioanele practicate de
instituţiile ﬁnanţatoare, APIA
atrage atenţia fermierilor care
doresc să acceseze credite pentru ﬁnanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente, să analizeze

cu atenţie sporită soluţiile de
ﬁnanţare propuse de instituţiile ﬁnanciar-bancare şi nebancare în ceea ce priveşte costul
acestora, astfel încât să aleagă
modalităţile de ﬁnanţare care
răspund cel mai bine necesităţilor proprii. Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare
şi FGCR/ FNGCIMM vor ﬁ
postate pe site-ul instituţiei,
la adresa: www.apia.org.ro, în
secţiunea Convenţii, Acorduri,
Protocoale.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Cultivatorii de tomate

Termen la depunerea cererilor

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneﬁciar/an, sumele ﬁind plătite într-o singură tranşă.
Cererea de înscriere în program se depune la Direcţia pentru Agricultură judeţeană, până la data de 20 martie inclusiv
- pentru producţia valoriﬁcată în perioada ianuarie - mai, şi
15 septembrie inclusiv - pentru tomatele valoriﬁcate în perioada noiembrie - 20 decembrie. Reamintim că, pentru a
ﬁ eligibili la aplicarea schemei, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să
deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de
minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator
inscripţionată “Program susţinere tomate, 2019“ şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea ﬁnanţării; să
obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp; să ﬁe înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile
în a căror rază administrativ-teritorială se aﬂă suprafeţele
cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să
facă dovada producţiei realizate prin documente justiﬁcative
privind comercializarea producţei. Documentele justiﬁcative, respectiv bonul ﬁscal/factura/ﬁla/ﬁlele din carnetul de
comercializare, care să ateste comercializarea producţiei de
tomate obţinute din spaţiile protejate se depun până la data
de 27 decembrie 2019, inclusiv.
 Doina A. NEAGOE

La ﬁnele lunii ianuarie

Peste 513.000 femei erau
acționari sau asociați

Potrivit datelor Oﬁciului Național al Registrului
Comerțului (ONRC), numărul femeilor acționari sau
asociați în ﬁrmele din România era, la ﬁnele lunii ianuarie 2019, de 513.195, acestea având o pondere de 37,44% în
totalul acționarilor sau asociaților. Conform datelor centralizate, acționarii/asociații bărbați erau în număr de 857.384
(62,56%) în cele 936.706 ﬁrme active din România. Totodată, numărul total de asociați/acționari persoane ﬁzice era de
peste 1,37 milioane.
 Doina A. NEAGOE

Precizări privind
Înregistrarea profesiilor liberale
Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu
caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea
şi exercitarea profesiei respective.
În categoria venituri din profesii liberale sunt
cuprinse, spre exemplu: veniturile obţinute de
către: medici, avocaţi, notari publici, executori
judecătoresti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori ﬁnanciari, consultanţi ﬁscali, arhitecţi, traducători, sportivi. De
asemenea, în aceeaşi categorie mai pot intra
şi alte persoane ﬁzice cu profesii reglementate
în condiţiile legii cu condiţia îndeplinirii a cel
puţin 4 din următoarele criterii: persoana ﬁzică
dispune de libertatea de alegere a locului şi a
modului de desfăşurare a activităţii, precum şi
a programului de lucru; persoana ﬁzica dispune
de libertatea de a desfăşura activitatea pentru
mai multi clienţi; riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana ﬁzică care
desfăşoară activitatea; activitatea se realizează
prin utilizarea patrimoniului persoanei ﬁzice
care o desfăşoară; activitatea se realizează de
persoana ﬁzică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei ﬁzice a acesteia, în
funcţie de speciﬁcul activităţii; persoana ﬁzică
face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol
de reprezentare, reglementare şi supraveghere
a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi
exercitarea profesiei respective; persoana ﬁzică
dispune de libertatea de a desfăşura activitatea
direct, cu personal angajat sau prin colaborare
cu terţe persoane în condiţiile legii. În vederea
autorizării unei profesii liberale (în baza legilor speciale), profesioniştii vor trebui să se înregistreze la ANAF prin depunerea unei documentaţii. Pentru înregistrarea la ANAF a unei
activităţi ce face parte din lista orientativă a
profesiilor libere, persoanele ﬁzice vor trebui să
depună următoarele documente:
copie după documentele eliberate de organismul profesional care fac dovada pregătirii în domeniul pentru care se solicită autorizarea;
două exemplare ale Formularului 070 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală;
document pentru stabilirea sediului în original (contract de vânzare-cumpărare; contract
de comodat; contract de inchiriere; etc.); copie
după cartea de identitate.
 Doina A. NEAGOE

